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Nieuwsbrief Dreams in Africa oktober 2013

Beste vriend(in) van The Dreams in Africa Foundation,

Het is ondertussen weer echt Herfst in Nederland. Na een prachtige zomer, waarvan ik een 
maand lang volop heb kunnen genieten van het heerlijke weer, lekkere eten en lange  
zomeravonden met familie en vrienden om me heen. Ik viel met mijn neus in de boter!

De dag na mijn aankomst kon ik mijn dappere vader aanmoedigend binnenloodsen na zijn
wandeltocht van 4 dagen 40 km tijdens de Nijmeegse 4-daagse. Met weer een mooi  
sponsorbedrag t.b.v. ons project in Ghana als resultaat!

Daarnaast heb ik eindelijk persoonlijk kennis kunnen maken met Gert Witte, onze ICT-
specialist, die helaas was uitgeloot voor de 4-daagse, maar wel voor 2 mooie banners en
poloshirts, als sponsoring voor Dreams in Africa, heeft kunnen zorgen (zie foto’s). Ons 
relatief nieuwe bestuurslid, Matthise Gosslink, kwam langs in Cuijk om over nieuwe 
sponsoractie’s te brainstormen (-wordt vervold-). Zij zal zich in deze nieuwsbrief verder 
aan u  voorstellen. Samen met Matthise hadden we nog een kleine Ghanareunie in 
Utrecht, met  vrienden die allemaal een jaar of langer in Ghana hebben gewoond en 
gewerkt. Een mooie  deelfactor maar het klikte ook nog steeds! 

Verder heb ik kennis kunnen maken met twee nieuwe 
vrijwilligers, die zich vanaf september 2,5 maand inzetten  
voor The Friends Foundation in Ghana. Tevens heb ik de 
eerste stagiaires van de Hogeschool van Amsterdam 
ontmoet, die in opdracht van hun opleiding Toegepaste 
Psychologie, vanaf november een half jaar stage komen 
lopen in Ghana. Spannend en een mooie uitdaging

Warme groet,
Noor van Hout
Voorzitter

Blaren voor Ghana!

Het is hem weer gelukt! Onze penningmeester, Hein van 
Hout, heeft de Nijmeegse 4-daagse voor de 3e keer als 
Sponsorloper uitgelopen. Waarmee hij in totaal 1.100,00 
Euro heeft opgehaald voor onze Stichting en ons 
ontwikkelingsproject in Ghana. Wij zijn weer trots op 
zo’n prestatie! Dit sponsorbedrag komt 100% ten goede 
aan een kippenboerderij, die het kindertehuis 
zelfvoorzienend moet maken van eieren en van extra 
inkomsten kan voorzien.

Hein van Hout (Penningmeester DiA) en
Viktor Lashmanov (Russiche vriend en zakenpartner)
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Let’s go Ghana!

Matthise Gosselink stelt zich voor…
Na een paar maanden wil ik mij toch graag even 
voorstellen aan u als het nieuwste bestuurslid van 
The Dreams in Africa Foundation. Mijn naam is 
Matthise Gosselink, ik ben 23 jaar en studeer 
bouwkunde in Utrecht. Ik ben in contact gekomen 
met Dreams in Africa (DiA) omdat ik van augustus 
tot november 2012 in Ghana heb gewerkt als 
stagiaire bij Stichting Bouwen, ik heb geholpen 
met de bouw van een basisschool voor Stichting 
Meet Kate. Op dit project leerde ik Noor van Hout 
kennen, zij was toen werkzaam bij Meet Kate. Na 
met haar een bezoek te hebben gebracht aan haar 
project: The Friends Foundation, was ik 
overdonderd van het werk dat DiA heeft gedaan 
daar en de verschillen die zij daar hebben 
gemaakt voor de lokale bevolking. Ik wilde mij 
graag inzetten voor het goede werk wat DiA doet 
en na een gesprek met Noor hierover, werd ik 
gevraagd om bestuurslid te worden. Met de grote 
passie die ik heb gekregen voor Ghana en wil om 
een verschil te maken hoop ik een positieve 
bijdrage te leveren aan de Stichting en samen 
mooie projecten waar te maken.

Naast ons vrijwilligersprogramma, waarmee sinds september weer drie vrijwilligers aan de 
slag zijn in Ghana (zie foto), hebben we nu ook een internationaal stageprogramma voor 
gemotiveerde studenten en professionals geïntroduceerd. We willen hiermee (jonge) mensen 
met een specifieke onderwijsachtergrond stimuleren en de kans bieden om hun specialisme 
in te zetten voor een ontwikkelingsproject in Ghana en tegelijkertijd ervaring op te doen met 
het werken in een internationale leef- en werkomgeving in een ontwikkelingsland.

Voor meer informatie zie onze website: Internationale-stage-onderzoeks-werkervaringsplek 
en download de Informatiebrochure: Let’s go Ghana! Internship placement program. In 
november verwelkomen we de eerste studenten van de Hogeschool van Amsterdam, die zich 
een half jaar gaan inzetten voor The Friends Foundation (NGO) in Ghana.

Huidige vrijwilligers: Dianne Swinkels en Nicole van Dooren (Nederlandse) en Anja Werntges (Duitse).
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Volg ons ook via de sociale media 

 ons op Facebook

Klik HIER voor onze filmpjes op YouTube

 Volg ons op Twitter

Contactinformatie:

Korhoenderveld 44
5431 HH Cuijk
Nederland
T   +31(0)485-321193
W  www.dreamsinafrica.org 
E   info@dreamsinafrica.org

Kamer van Koophandel 50872060 
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL93ABNA0455413401

ANBI: 8229.74.800

Bezoek onze website | Volg ons op Twitter | Like ons op Facebook 

Bekijk onze foto’s op Flickr | Bekijk onze filmpjes op YouTube

Giften
Met de verworven ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)
-status zijn al uw giften belastingaftrekbaar.

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
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